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A coluna Pimenta na Política, de José

Eduardo e os artigos do psicólogo

Vladimir Nascimentoe do jornalista e

escritor José de Paiva Netto

Leia ainda nesta edição
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Câmara de Vereadores de São
Francisco do Conde abre os
trabalhos Legislativos de 2021

Jotta Fonseca é o novo

presidente da ALASFCON

A Academia de Letras e Artes
de São Francisco do Conde –
ALASFCON, realizou no últi-
mo dia 24 de fevereiro, a elei-
ção da nova Diretoria e Con-
selho Fiscal para o Triênio
2021 a 2024. A assembleia re-
alizada de forma Virtual, foi
bastante prestigiada e contou
com a presença de 75% dos
seus membros Efetivos, que
tem direito a voto, além dos
membros honorários.
O novo presidente da entida-
de é o acadêmico Jotta Fon-

Acadêmico Jotta Fonseca

A sessão que abriu os trabalhos legislativos de São Francisco do Conde foi comandada pelo presidente Luiz
Carlos Dantas e teve a participação de doze dos treze vereadores que compõem a atual LegislaturaPag. 5

Com leitos de UTI lotados, variantes
podem ter aumentado número de
contágios e mortes na Bahia

Os leitos de UTI do SUS para Covid estão lotados

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) informou que o Sis-
tema Único de Saúde (SUS)
vive o momento mais crítico
desde o início da pandemia do
novo coronavírus e registrou
ocupação de mais de 80% dos
leitos de UTI em pelo menos
17 capitais do país. De acordo
com o boletim emitido pela Fi-
ocruz, o Brasil tem uma mé-
dia de 46 mil casos, valor mais
elevado que o verificado em
2020, e maior média de  mor-
tes nas primeiras semanas de
fevereiro.

O Centro de Promoção e De-
fesa dos Direitos da População
LGBT da Bahia (CPDD-LGBT)
lançou no último dia 5 de mar-
ço, uma campanha intitulada:
“Me chame pelo meu nome:
Nome social é direito garanti-
do”.

Centro LGBT
da Bahia lança
campanha
para garantir
direito ao
nome social

Modelo Tailon Alexandro
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Ação ambiental promove limpeza
da Prainha, no distrito de Caboto

seca, um dos fundadores da
Academia

Uma ação que mobilizou em-
presários e voluntários da co-
munidade promoveu, no últi-
mo dia 10 de março, a limpe-
za da Prainha, no distrito de
Caboto, em Candeias. O gru-
po recolheu dezenas de sacos
de lixo e colocou no local si-
nalização e coletores, para que
os resíduos não sejam deixa-
dos na areia ou jogados no
mar. A iniciativa teve o apoio
da Secretaria de Turismo do
Estado (Setur-BA), em parce-
ria com a gestão municipal.

A Prainha está localizada
numa região agradável da
Baía de Todos-os-Santos, nas

proximidades do Museu Wan-
derley Pinho, que o governo

Foto: Divulgação/FMRP-USP

Na manhã do último dia 23
de fevereiro, foi realizada no
plenário da Câmara Munici-
pal de Vereadores de São
Francisco do Conde, sob o
comando do presidente da
Casa, vereador Luiz Carlos
Dantas (Me abrace), a pri-
meira sessão ordinária do
primeiro período de 2021,
abrindo assim os Trabalhos
Legislativos da nova compo-
sição da Câmara Municipal.

A sessão contou a presen-
ça de doze vereadores, es-
tando ausente apenas o ve-
reador Antônio Santos Lo-
pes (Pantera), que estava re-
solvendo problemas particu-
lares.

Na abertura da sessão, o
presidente Luiz Carlos Dan-
tas, concedeu o limite de cin-
co minutos para que cada
vereador realizasse o seu dis-
curso na abertura dos traba-
lhos desse ano.

O secretário Carlos Ibiapina meteu a mão na massa
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do Estado está requalificando
através do Prodetur.

Reinventário Gastronômico
Rural do Recôncavo é lançado
em evento virtual

Uma equipe formada por
dirigentes e técnicos da Se-

cretaria de Desenvolvimen-
to Rural (SDR) participou,

no último dia 25 de março,
do lançamento virtual do
Reinventário Gastronômi-
co Rural do Recôncavo, via
plataforma digital. O con-
vênio foi firmado entre o
Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA) e o Consórcio do
Território Recôncavo
(CTR), em parceria com a
Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional
(CAR/SDR) e a Coordena-
ção de Pesquisa, Inovação
e Extensão Tecnológica
(Cepex/SDR).

O objetivo é promover a valorização da produção da

agricultura familiar, povos quilombolas e de terreiro
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Instituto
Mosaic abre
inscrições
para terceira
edição do
Edital da
Água

No Dia Mundial da Água, 22
de março, o Instituto Mosaic,
entidade social mantida pela
Mosaic Fertilizantes, uma das
maiores produtoras globais de
fosfatados e potássio combi-
nados, por meio do Instituto
Mosaic, abriu as inscrições
para a terceira edição do Edi-
tal da Água, que vai benefici-
ar projetos com até R$ 45 mil
cada um, para desenvolvi-
mento de suas atividades.

Neste ano, o programa
ampliará o número de
projetos apoiados e área de
abrangência, incentivando
projetos em soluções de
água localmente
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Continuação

O dom da Vida

O sofrimento é uma realidade. Mas

deverá ser eternamente assim? A
Vida é um dom de Deus. O ser hu-
mano, porém, precisa reconhecer

o próprio valor, que se inicia no
Plano Espiritual, de onde todos vi-
emos e para onde, na hora certa,
determinada por Deus, todos vol-

taremos. Quando se fala em desen-
volvimento da autoestima da po-

pulação, pensa-se, às vezes, somente no “desfavorecido

da sorte”. Este, em diversas ocasiões, demonstra maior
força de vontade do que o “bem situado”. Senão como
explicaríamos a sua sobrevivência? Vejam o exemplo das

mães pobres, quão guerreiras são! Há tanto tempo afir-
mo que a elite de um país é o seu povo; o que significa
dizer que desse modo merece ser tratado, para que qual-

quer nação cresça.
Não inveje “quem está por cima”. Enquanto se faz

isso, não se avança. Até porque não é recomendado jul-

gar as pessoas pela aparência ou pelo status social, so-
bretudo quando se leva em consideração as mais varia-
das questões psicológicas. Por isso, é importante ir além

da ilusão da superficialidade, do estereótipo. Lembro-
me de que, no colégio, aprendi que Eduardo VIII (1894-
1972) — aquele que abdicou do trono da Inglaterra por-

que se apaixonou pela norte-americana Wallis Simp-
son (1896-1986) — tinha, digamos, uma tremenda bai-
xa autoestima. O pai, George V (1865-1936), que era

dominador, não acreditava nele. Reparem que se refe-
ria a um integrante da família real inglesa. Entretanto,
não são aspectos exteriores que definem os seres hu-

manos. Todos têm seus dramas e carecem da Infinita
Misericórdia de Deus.

Jamais se esqueçam de que a verdadeira fortaleza

nasce do nosso íntimo espiritualmente sustentado no
Supremo Criador. Ela se encontra no poder imanente
da consciência em paz consigo mesma. Logo, a prece é

um fator essencial para nos fortificar. Não é esconderi-
jo de covardes.

Diálogo com o Altíssimo 
Orar robustece! Por isso, dedico a vocês esta súplica

que Jesus elevou ao Pai, no mais impactante momento

de Seu Sublime Ministério Crístico: A Oração
Sacerdotal (Evangelho, segundo João, 17:1 a 24). Nas
horas que antecediam a Sua infame crucificação, o Di-

vino Amigo encontra forças suficientes para, em Seu
diálogo com o Altíssimo, rogar por aqueles que o Pai
havia entregue à Sua incomparável responsabilidade.

Ele pede que todos igualmente participem, com Ele, da

Glória Celeste com que foi distinguido desde a funda-
ção do planeta. O Senhor de nossas vidas assinala o de-

sejo de propiciar a ligação, ainda que incipiente, das
inteligências encarnadas e desencarnadas — a União das
Duas Humanidades, ou seja, a do Mundo Espiritual com

o material. E isso ocorre quando o mais doloroso qua-
dro de ingratidão se desenhava no cumprimento de um
sacrifício extremado, na mais significativa demonstra-
ção de Amor e Compaixão a que este mundo já assistiu.

Em Joias do Bom Pensamento, antiga publicação da
LBV, o saudoso Irmão Alziro Zarur (1914-1979) fez ma-
gistral síntese dessa tocante.

Oração de Jesus ao Pai — Oração Sacerdotal*
“Pai, é chegada a hora. Glorifica Teu Filho, para que

o Filho Te glorifique; pois Lhe conferiste autoridade
sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a Vida
Eterna a todos os que Lhe deste. E a Vida Eterna é esta:
que Te conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e ao
Cristo que enviaste. Eu Te glorifiquei na Terra, consu-
mando a obra que me confiaste para fazer. E agora, ó
Pai, glorifica-me Contigo mesmo, com a glória que Eu
tive junto de Ti, antes que houvesse Terra. Revelei Teu
nome aos homens e mulheres que me deste do mundo.
Eram Teus, e os confiaste a mim, e eles estão vivendo
de acordo com a Tua Palavra. É por eles que Eu rogo;
não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste
do mundo, porque são Teus. Já não estou no mundo,
mas eles continuam no mundo, ao passo que Eu vou
para junto de Ti. Pai Santíssimo, guarda-os em Teu
nome para que eles sejam UM, como nós somos
UM. Quando Eu estava com eles, sempre os protegi, e
nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para
que se cumprisse a Escritura. Não peço que os tires do
mundo, mas que os protejas do mal. Santifica-os na
Verdade: Tua Palavra é a Verdade. Não rogo somente
por eles, mas também por aqueles que creram em mim
por meio da Sua pregação. Eu lhes transmito a glória
que me deste, para que eles sejam UM como nós somos
UM. Pai, minha vontade é esta: onde Eu estiver, este-
jam também comigo aqueles que me deste, para que
participem da glória que me conferiste, porque me
amaste antes da fundação do mundo.”

Que essa sublime mensagem tenha feito bem a você,
para que confie ainda mais na preciosidade que é a sua

existência! E vamos em frente porque Deus Está Pre-
sente!

E, se for ateu, prossiga adiante, mas fazendo o Bem,

pois vale a pena viver!

Às vezes exigimos boa colheita de uma planta-
ção que nós mesmos infestamos de pragas.
Sempre cobramos algo dos outros, mas esque-
cemos de reconhecer que precisamos fazer tam-
bém a nossa parte. Exigimos com veemência
nossos direitos, mas quase sempre somos re-
lapsos no cumprimento dos nossos deveres.

E um dos deveres que devemos ter como
prioridade é fazer com que o mundo seja melhor para as futu-
ras gerações. É necessário que deixemos nossa marca no mun-
do, e que esta seja positiva. Porém, geralmente acontece o opos-
to: não percebemos ou valorizamos a dor alheia; evitamos o
contato físico e prezamos mais pela relação virtual; escolhe-
mos um candidato que possa nos beneficiar individualmente,
e não pelo projeto de alcance coletivo; falamos mais e ouvimos
menos; vivemos sob o mesmo teto, mas não nos comunicamos;
além de várias outras características da nossa era que pode-
mos nomeá-la de cultura da insensibilidade.

A palavra sensibilidade vem do latim Sentire, que signi-
fica “sentir”, “perceber”. Quando somos insensíveis é porque
não estamos sentindo ou percebendo o sofrimento do outro
ser humano como nós. E, consequentemente, nossas crianças
estão deixando de aprender valores essenciais: o cuidado, a
afetividade, a sensibilidade, a empatia… e buscando consolo
mais na tela de um celular do que no colo da mãe.

Muitas vezes nossa insensibilidade está tão arraigada que
agimos automaticamente. Ao invés de ajudar uma pessoa a so-
breviver, contribuímos para jogar a última pá de terra sobre
seu corpo. Quantas pessoas, de maneira sensacionalista, vibram
de prazer ao se deparar com um acidente ou crime e faz ques-
tão de filmar e compartilhar com outras pessoas? A chamada
de emergência para socorrer a vítima geralmente vem em se-
gundo plano. Quantos dão audiência diariamente a canais de
notícias que fazem questão de mostrar as desgraças que aco-
metem as pessoas? Quantos, mesmo sabendo que sua atitude
poderia evitar grandes malefícios coletivos, preferem ser cúm-
plices de comportamentos criminosos para se beneficiar?

Quantas pessoas prejudicam colegas de trabalhos para
se promover, mesmo estando consciente que o desemprego do
colega vai prejudicar a família e os filhos que dependem do
trabalho do pai para sobreviver?

Precisamos combater esses males da insensibilidade di-
ariamente, agindo com o outro da mesma forma que quere-
mos ser tratados. Mesmo que não sejamos reconhecidos por
isso, somos responsáveis e devemos contribuir na construção
de um mundo melhor, principalmente para nossas crianças.
Certa vez, aconteceu um acidente e o médico demorou para
atender o paciente que estava precisando urgentemente dos
primeiros socorros; mas o que ele não sabia era que aquela
vítima, que acabara morrendo por omissão de socorro, era seu
filho que tinha sofrido um acidente na estrada. Portanto, o mal
não está atrelado às grandes guerras, mas na nossa insensibi-
lidade plantada no dia a dia contra o outro. Então, pensemos:
será que seríamos capazes de compartilhar nas redes sociais o
vídeo de uma desgraça, da qual as vítimas fossem nossos pa-
rentes?

Cultura da insensibilidade

Militares em Madre de Deus doam
cestas básicas para famílias carentes

Os policiais militares que fa-
zem parte do 3º Pelotão PM
de Madre de Deus, se uniram
a alguns moradores e amigos
e criaram uma rede para arre-
cadar alimentos para doação.

O grupo divulgou a seguin-
te nota nas redes sociais: “Le-
vando em consideração o
agravamento da vulnerabili-
dade econômica de algumas
famílias, gerada pela prática
do isolamento e o locckdown
na região de Madre de Deus
para evitar a disseminação da
Covid-19, os policiais do 3º

Os policiais entregam as cestas

pelotão em Madre de Deus,
lotados da 10ª. CIPM/Candei-
as, em conjunto com alguns
comerciantes e amigos se uni-
ram para fazer a arrecadação
de alimentos e produtos de
higiene em prol da comunida-
de carente. Com isso, foram
montadas 10 cestas básicas e
entregues a 10 famílias caren-
tes.

Foram realizadas a higieni-
zação dos produtos da cesta
básica, bem como feito o uso
de máscara e orientação sobre
a impostância des EPI para a
proteção e não disseminação
da Covid- 19.

Governo do Estado da Bahia

cadastra Guias de Turismo

De 26 de março a 05 de abril o
Governo do Estado, por meio
da Superintendência de Fo-
mento ao Turismo da Bahia
(Bahiatursa) cadastrará guias
de turismo. Profissionais inte-
ressados devem acessar o site
www.bahiatursa.ba.gov.br e
preencher formulário encon-
trado no local. Esta é mais
uma ação que objetiva traçar
um panorama do perfil dos
trabalhadores deste segmento
na Bahia, viabilizando a elabo-
ração de políticas públicas
para ampliar o desenvolvi-

mento do setor. Podem se ins-
crever guias de todo o estado
que façam parte do Cadastur,
(Cadastro dos prestadores de
serviço no turismo) do Minis-
tério do Turismo e tenham ex-
periência de trabalho compro-
vado.

Câmara Municipal de Salvador aprovou o
Projeto de Lei do Executivo 108/2021

Em sessão realizada no último
dia 25 de março, a Câmara
Municipal de Salvador apro-
vou o Projeto de Lei do Exe-
cutivo 108/2021, que estabe-

lece um auxílio emergencial
para profissionais da cultura
e da área de eventos. O valor
total do auxílio é de até RS
1.100,00.

Novo Comandante da 10ª CIPM se
reune com o prefeito Dr. Pitagoras
O prefeito Dr. Pitágoras, rece-
beu em seu gabinete no últi-
mo dia 19 de março, o novo
comandante da 10ª Compa-
nhia Independente da Polícia
Militar de Candeias, Major
Márcio Sousa de Albuquer-
que, que estava acompanhado
do sub comandante Renato
Brito. A 10ª. CIPM também é
responsável pelo policiamen-
to nos município de Madre de
Deus, São Francisco do Con-
de e São Sebastião do Passé.

Na oportunidade, Pitágo-
ras agradeceu ao ex-coman-
dante Major Washington Eu-
rico, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município,
durante o período em que es-
teve à frente da 10ª CIPM.

Na recepção ao Major Al-
buquerque, que iniciou nesta
semana os trabalhos no muni-
cípio, o prefeito reafirmou que
essa parceria é muito impor-
tante, “pois a Prefeitura e a
Policia Militar trabalham de
forma harmônica, por isso,
estamos aqui apresentando a
nossa população esses guer-
reiros que estão nas ruas para
nos defender e cuidar da nos-
sa proteção.”

No encontro, o Major Már-
cio Sousa, 49 anos, que faz
parte da corporação há mais
de 31 anos, falou sobre a opor-

tunidade que foi lhe confiada
e também informou que a Po-
licia Militar, sempre estará
motivada a unir forças com o
município, principalmente
neste período difícil que esta-
mos vivendo da pandemia do
novo coronavírus, o objetivo
da Polícia Militar é de prote-
ger e colaborar com toda a
população.

A vice-prefeita Marivalda
da Silva, que estava presente
no encontro, fez um apelo à
população: “Candeias precisa
desse apoio e desta segurança
que a polícia nos presta, prin-
cipalmente neste momento
difícil de pandemia. Peço des-
de já, que a população fique
em casa e se cuide para garan-
tir a sua saúde”.

O prefeito Dr. Pitagoras e
o novo comando da 10ª
CI PM de Candeias

Guias  no Pelourinho
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Evandro Barbosa é aposentado da Justiça do Trabalho

CONTO

Por Evandro Barbosa

Por Helder Azevedo

ARTIGO

Diversidade e inclusão na
formação de uma
geração empreendedora

Por Tiago Piñeiro Martins

Educar para diversidade deve ser uma das
principais preocupações contemporâneas
na educação, principalmente se tivermos
o interesse de formar uma geração que
busque empreender e desenvolver novas
oportunidades em nossa sociedade.

O Brasil, atualmente, já começa a cons-
truir um ecossistema de inovação mais ro-

busto com estruturas de startups e, até as empresas com
modelagens mais conservadoras buscam modernização para
se inserir em novas oportunidades. Nessa atmosfera de ino-
vação é saudável que ocorram brainstorming com grupos
heterogêneos, onde essa diversidade possa complementar e
ampliar as ideias em debate. Afinal, experiências distintas
colaboram para formar um repertório mais amplo e enrique-
cido para responder as demandas.

A educação tem como desafio incluir os pensamentos mais
diversos no mesmo grupo, formar pessoas que consigam tra-
balhar coletivamente sem segregar o semelhante por ser uma
pessoa com deficiência (PCD) ou pelo seu gênero, orientação
sexual, etnia, idade ou classe social. Até porque cada pessoa
na sua individualidade e integralidade possui suas experiên-
cias e habilidades especificas.

Dessa maneira, formar nossas crianças e jovens com essa
preocupação na diversidade é construir uma forma de pen-
sar inclusiva que vai de encontro com os padrões tradicio-
nais que alimentam o preconceito e a discriminação de quem
se apresenta como diferente. Assim, essa geração que transi-
ta com naturalidade com indivíduos totalmente distintos,
desenvolvem maior empatia e compreensão construindo uma
comunicação não violenta.

As escolas atuais limitam a dimensão intelectual apenas
a inteligência lógico matemática e linguística, ignorando as
múltiplas inteligências, não valorizando as relações interpes-
soais e intrapessoal, não tendo a devida valorização com a
dimensão emocional do indivíduo.

Investir na educação das crianças e jovens de hoje é in-
vestir em uma sociedade onde o mercado vai receber profis-
sionais diferenciados. Profissionais estes, que acolhem na
pluralidade de cada cidadão, respeitando suas singularida-
des para transformá-los em valiosos ativos na cultura orga-
nizacional de empresas mais criativas e produtivas. E, por
fim, capazes de evoluir com responsabilidade social e foco
em ações afirmativas em favor da diversidade de um ambi-
ente mais positivo, criativo e horizontal.

Dessa forma, percebe-se a necessidade de nossas escolas
se preocuparem menos em moldurar nossas crianças e de-
senvolverem uma mentalidade empreendedora, enfatizando
a diversidade cultural e incentivando uma formação para in-
clusão e produtividade.

Tiago Piñeiro Martins é pedagogo, mestre em

Ciências da Educação e vice diretor da VIA EDUCAR

consultoria educacional

Uma festa na roça

Amanhece o dia. Aos poucos as pessoas
começam a passar na estradinha que ladeava
a casa.

Uns montados, outros a pé, para enfrentar
uma caminhada de uma légua (seis
quilômetros). Por isso, tinham que sair antes
do raiar do sol.

Antes mesmo do nascer do sol o Sr. Janjão
já havia tirado o leite das poucas vacas de sua propriedade.
Na fazendinha só nascia bezerros, até que um belo dia, eis
que nasce uma fêmea!

Foi uma alegria contagiante. D. Vevé logo imaginou uma
festa para comemorar. Ficou inquieta. Andava de um lado a
outro, já imaginando os preparativos para a festa que daria
pelo nascimento da bezerra.

A vitrola movida à corda, estava sempre a postos. Era o
móvel de maior destaque entre todos os que haviam na sala.
Permanentemente coberto para que não fosse atingida pela
poeira que vinha do chão de terra batida.

Vevé, numa atitude nervosa, golpeia a própria testa como
para recordar que não havia adquirido as agulhas, tão
necessária para a realização dos festejos.

A sua filha Duda, já havia advertido de que só dispunha
de uma agulha, o que era insuficiente para uma festa que
deveria terminar à meia noite.

O tempo era muito curto para mandar trazer da Bahia.
(Denominação dada a Salvador)

Pensou, e então lembrou-se de que havia emprestado
algumas agulhas ao senhor Dadin, fazendeiro próspero, que
também possuía o tão sonhado objeto de desejos. Agora era
hora de retribuir o favor.

Despachou, o mais depressa possível, um menino de
recados com a incumbência de trazer, do jeito que fosse, uma
caixa de agulhas para vitrola.

Tudo pronto. Vitrola, carneiro gordo capado abatido,
faltavam os convidados ilustres.

O filho do fazendeiro era figurinha carimbada. Não podia
faltar.

É que dona Vevé não largava mão de casar a filha com o
filho do fazendeiro.

Início da festa. Todos já estavam com os seus pares
formados. Fifós acesos. O placa (candeeiro preso à parede)
ficava próximo à vitrola para facilitar a troca dos discos de 78
rotações.

Não era permitido conchembranças, (corpos
excessivamente juntos) exceção à Duda que, já passava dos
22 anos, próximo ao caritó.

Depois de muito tempo, já próximo da meia noite, dona
Vevé notou que Duda só queria dançar com as meninas.

Dona Vevé não se conformava. Os seus planos falharam.
As meninas foram fiéis e felizes por muitos anos.

Com leitos de UTI lotados, variantes
podem ter aumentado número de
contágios e mortes na Bahia
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) informou que o Sis-
tema Único de Saúde (SUS)
vive o momento mais crítico
desde o início da pandemia do
novo coronavírus e registrou
ocupação de mais de 80% dos
leitos de UTI em pelo menos
17 capitais do país. De acordo
com o boletim emitido pela
Fiocruz, o Brasil tem uma
média de 46 mil casos, valor
mais elevado que o verificado
em 2020, e média de 1.020
mortes por dia ao longo das
primeiras semanas de feverei-
ro. Desde então, “nenhum es-
tado apresentou tendência de
queda no número de casos e
óbitos”, diz o documento.

Na Bahia, 1.666 leitos es-
tão com pacientes internados,
o que representa uma taxa de
ocupação geral de 74%. As va-
gas destinadas a adultos em
atendimentos na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) che-
gam a 84% de ocupação. A
taxa de ocupação dos leitos de
UTI pediátrica é de 72%. Em
Salvador, a taxa de ocupação
geral é de 84%. A taxa de ocu-
pação da UTI adulto é de 85%
e a pediátrica 74%. 

O Laboratório Central de
Saúde Pública da Bahia (La-
cen-BA) e a Vigilância Epide-
miológica do estado da Bahia
confirmaram que variantes do
novo coronavírus, com ori-
gens diferentes já circulam no
estado. A mesma linhagem do
SARS-CoV-2 (Covid-19), pre-
sente em Manaus, a B.1.1.7,
originalmente detectada no
Reino Unido, e uma cepa pe-
ruana da SARS-CoV-2, C. 14,

estão em circulação na Bahia.
Duas dessas variantes são
consideradas mais contagio-
sas e letais. A cepa peruana, no
entanto, ainda é observada
para confirmar se pode ser
mais agressiva ou tem uma
taxa maior de contágio.

Angelina de Oliveira, espe-
cialista em Saúde Pública e
diretora da Padrão Enferma-
gem Salvador, alerta para os
cuidados necessários para
conter o contágio após o au-
mento expressivo de casos de
Covid-19 na Bahia e a desco-
berta de diferentes variantes
do vírus circulando no estado.
“É preciso reforçar urgente-
mente as medidas de proteção
e prevenção contra a Covid-19.
Não aglomerar e evitar sem-
pre retirar a máscara enquan-
to estiver na presença de ou-
tras pessoas, além do uso do
álcool em gel, é uma das ga-
rantias para se evitar a conta-
minação pelo vírus.

Ainda de acordo com a es-
pecialista, a reclusão é uma
medida necessária neste mo-
mento e a única forma efici-
ente para diminuir o número

de contágio e mortes no Esta-
do e no país. Angelina de Oli-
veira acredita que o aumento
de casos graves esteja atrela-
do a disseminação das novas
cepas. “Sabemos que há cepas
circulando no estado que são
mais transmissíveis e agressi-
vas. É possível observar tam-
bém que a faixa etária dos que
sofrem com casos graves dimi-
nuiu: pessoas de 30, 40 e 50
anos estão nas UTIs”, pon-
tuou.

Apesar das 129,5 mil doses
da vacina de Oxford/AstraZe-
neca já estarem na Bahia, ain-
da não foi divulgado quando
será feita distribuição e a
quantidade reservada para os
municípios. A subsecretária
de Saúde da Bahia, Tereza
Paim, afirmou que as doses
serão distribuídas paro os
Núcleos Regionais de Saúde,
que faz o envio para os muni-
cípios. A previsão é que mais
79, 2 mil doses da vacina Co-
ronaVac sejam disponibiliza-
das ainda no mês de março. 

Para a especialista em saú-
de pública, a vacina deve ser
prioridade na pandemia com

a explosão e novos casos. “A
importância da vacina deve
ser uma questão central na
crise tratada como prioridade
neste momento em que o país
atravessa, pois é único trata-
mento possível para a Covid-
19”, diz Angelina de Oliveira.

Sobre a Padrão Enferma-
gem Salvador

A Padrão Enfermagem Sal-
vador oferece serviços que vão
de procedimentos pontuais,
como administração de medi-
camentos, monitoramento de
sinais vitais e testes de glico-
se; passando pelo acompa-
nhamento integral com cuida-
dores de crianças e idosos que,
além de tratar da saúde dos
pacientes, auxiliam com tare-
fas de higiene e fazem compa-
nhia no dia a dia; até um tra-
balho efetivo de enfermagem
e acompanhamento hospita-
lar para quadros de maior
complexidade.

Há mais de dez anos no
mercado, a Padrão Enferma-
gem é a maior rede de franqui-
as do Brasil em seu segmento,
oferecendo o melhor custo-
benefício do mercado e com
suporte de atendimento 24
horas por dia, por meio de
central de atendimento. Em
Salvador, a Padrão Enferma-
gem fica localizada na Rua Ita-
tuba, nº 201, Ed. Cosmopoli-
tan Mix, salas 309/310 - Par-
que Bela Vista. Maiores infor-
mações podem ser obtidas por
meio do telefone (71) 99636-
7676.

As UTIs estão lotadas / Foto: Marcelo Casal Ag. Brasil/Arquivo

Georgem Moreira da Silva CRC 15210 - BA

Rua Santo Antônio Esquina com a 13 de Maio, 1º Andar
 Fone: (71) 3601-2089 /98876-1871 (ZAP) / Candeias-Ba.
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Parque Tecnológico da
Bahia abre nova
rodada para atração de
empresas residentes

A Secretaria Estadual de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação
(Secti) recebe propostas da
segunda etapa do Edital 002/
2020, que seleciona empresas
residentes de base tecnológi-
ca para se instalarem no Par-
que Tecnológico da Bahia
(Tecnocentro). O edital foi
aberto em dezembro de 2020,
e o resultado da primeira ro-
dada foi lançado no dia 24 de
fevereiro.

A segunda rodada está
disponível desde o término da
primeira. As empresas inte-
ressadas têm até o dia 30 de
abril para enviarem propostas
para a instalação, conforme o
edital no site da secretaria. A
previsão de liberação para a
implantação das mesmas é a
partir do dia 21 de maio.

De acordo com o dire-
tor de Inovação e Competiti-

vidade da Superintendência
de Inovação da Secti, Péricles
Magalhães, são cerca de 644
metros quadrados em até
nove salas para ocupação ini-
cial de quatro anos. “São em-
presas privadas que queiram
compor a comunidade do Par-
que. Essas empresas vão assi-
nar um contrato de quatro
anos, renovável por mais dois,
para se instalarem no Parque
Tecnológico”, afirmou o dire-
tor. Além desta, haverá mais
outras duas etapas, em agos-
to e em outubro, de acordo
com o edital e à disponibilida-
de de salas.

A diretora executiva da
Associação das Empresas do
Parque, Cristine Araújo, lem-
bra que existem inúmeras
vantagens para as empresas
que tiverem as suas propostas
aceitas no edital. “Ao ingres-
sar no Parque, as empresas
são inseridas em um ambien-
te colaborativo de tecnologia
e inovação, propício à criação
de redes e parcerias com os di-
versos atores ligados à CT&I,
além dos incentivos fiscais”,
concluiu Cristine.

Fonte: Ascom/Secti

Parque Tecnológico

O site institucional do Depar-
tamento Estadual de Trânsito
da Bahia (Detran-BA) foi re-
configurado, para dar mais
transparência às ações do ór-
gão. A plataforma eletrônica
(www.detran.ba.gov.br) ga-
nhou design moderno e ferra-
mentas que facilitam a nave-
gação. Agora, o cidadão pode
consultar os dados de condu-
tores habilitados e veículos
registrados no estado e infor-
mações sobre as autoescolas,
estampadores de placas, clíni-
cas de trânsito, empresas de
vistoria, pátios e despachantes
credenciados ao departamen-
to. 

No novo site, estão dis-
poníveis as portarias publica-
das pelo Detran-BA, editais de
leilões e convênios firmados
pela autarquia, carta de pro-
cedimentos de trânsito e pro-
tocolos de perícia médica,
além de notícias e conexão
com as redes sociais. É possí-
vel conferir também os resul-
tados de exames, situação do
veículo, inclusive a localização
do pátio para onde ele foi re-
movido, em caso de infração,

e fazer a emissão de documen-
tos de automóveis que perten-
cem a empresas. 

Para os condutores e
demais veículos, a plataforma
possui um link de acesso ao
portal SAC Digital
(www.sacdigital.ba.gov.br),
onde estão concentrados os
serviços do Detran-BA. “São
dois canais na internet, com
propostas diferentes. O novo
site do Detran-BA tem função
institucional e informativa e
representa um grande avanço
no quesito transparência, en-
quanto o SAC Digital oferece
os serviços de trânsito à
população, por hora marcada
e na modalidade online”, ex-
plicou o diretor-geral do de-
partamento, Rodrigo Pimen-
tel.

Novo site do Detran-BA dá
mais transparência às
ações do órgão

Nova plataforma eletrônica
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Reinventário Gastronômico Rural do
Recôncavo é lançado em evento virtual

O objetivo é promover a valorização da produção da agricultura familiar

Uma equipe formada por diri-
gentes e técnicos da Secretaria
de Desenvolvimento Rural
(SDR) participou, no último dia
25 de março, do lançamento
virtual do Reinventário Gastro-
nômico Rural do Recôncavo,
via plataforma digital. O convê-
nio foi firmado entre o Minis-
tério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e o
Consórcio do Território Recôn-
cavo (CTR), em parceria com a
Companhia de Desenvolvimen-
to e Ação Regional (CAR/SDR)
e a Coordenação de Pesquisa,
Inovação e Extensão Tecnoló-
gica (Cepex/SDR).

O objetivo é promover a va-
lorização da produção da agri-
cultura familiar, povos quilom-
bolas e de terreiro, por meio do
desenvolvimento de produtos

da ecogastronomia, a partir
da Farinha de Copioba, Os-
tras, Mariscos e Plantas Ali-
mentícias Não Convencio-
nais (PANC). O projeto ínte-
gra a ação Parceria Mais For-
te, Juntos para Alimentar a
Bahia, do Governo do Esta-
do, executada pela SDR.

De acordo com o secretá-
rio estadual de Desenvolvi-
mento Rural (SDR), Josias
Gomes, iniciativas como essa
são sempre bem-vindas, so-
bretudo em se tratando de
uma região que tem uma ri-
queza cultural e gastronômi-
ca: “É mais uma perspectiva
que se abre para os produtos
da agricultura familiar. Nós
estamos muito entusiasma-
dos com essa iniciativa e va-
mos apostar que a ação abre

caminhos também para outros
fins aos produtos da agricul-
tura familiar”.

Thiancle Araújo, presiden-
te do Consórcio do Território
Recôncavo, destacou que a
reunião foi muito produtiva:
“A participação de todos enri-
queceu o debate e demos mais
um grande passo para a con-
cretização desse projeto, que
eu tenho certeza que irá ter
uma influência muito grande
na vida das pessoas do Recôn-
cavo”.

A ação conta ainda com a
parceria da Rede Baiana de
Ensino, Pesquisa e Extensão
em Agricultura Familiar e De-
senvolvimento Rural, e será
finalizada em 2022, com a
publicação de um documentá-
rio sobre a produção rural e a

cultura alimentar do Recônca-
vo baiano.

Para José Tosato, coorde-
nador da Cepex, o projeto re-
úne todas as condições para
ser exitoso, com uma série de
atores que podem se comple-
tar, com uma metodologia
participativa, que será aplica-
da à situação real: “São pro-
dutos da sociobiodiversidade
e um conjunto de outras espé-
cies nativas que têm origem e
são utilizadas há muito tem-
po por essas comunidades. A
sociobiodiversidade da Bahia
representa uma riqueza que
precisa ser conservada, mas
deve também ser utilizada de
forma sustentável. Isso é im-
portantíssimo e a agricultura
familiar e o conjunto da soci-
edade precisam disso”.

O evento contou com a
participação de representan-
tes da CAR/SDR, Cepex/SDR,
CTR, MAPA, técnicos da SDR
que atuam no Serviço Territo-
rial de Apoio à Agricultura
Familiar (SETAF) do Recôn-
cavo Baiano e de prefeitos e
secretários municipais de
agricultura do território.

O encontro contou ainda
com a presença de represen-
tantes da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), Universidade Fe-
deral do Recôncavo da Bahia
(UFRB), Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia Baiano (IFBaiano), Colegi-
ado Territorial e Centro Públi-
co de Economia Solidária (Ce-
sol).

A Atlantic Nickel mantém
contínuas as iniciativas que
auxiliam no combate à Covid-
19, entendendo que além de
estratégias de prevenção, é
fundamental o apoio a insti-
tuições filantrópicas para a
continuidade dos trabalhos
sociais durante a pandemia.
Por isso, após
encerrar 2020 com mais
de R$ 1,2 milhão em doações,
a empresa já entregou até este
mês de março, 400 cestas
básicas em benefício de proje-
tos que cuidam de crianças,
idosos e famílias em situação
de vulnerabilidade social.

Entre as ações executa-
das este ano, está também a
compra de  1.050 testes
rápidos de detecção da Covid-
19 doados às prefeituras de
Ubatã e Ipiaú. Os testes são
considerados itens fundamen-
tais para o controle da disse-
minação da Covid-19 nas co-
munidades.  

Produtora de níquel
sulfetado com sede no muni-
cípio baiano de Itagibá, a
Atlantic Nickel contempla,
com ações contínuas
de integração social, institui-
ções filantrópicas da micror-
região, abrangendo outros
municípios como Ipiaú e Gon-
gogi. Os locais beneficiados
com a distribuição de cestas
básicas, desde o início deste
ano de 2021, são a comunida-
de de Tapirama (Gongogi), o
Centro Comunitário Dalva
Oliveira de Sousa (Itagibá), o
Projeto Mão Amiga (Ipiaú),
Fundação Casa Deraldina
(Ipiaú) e Associação de Mora-
dores do Bairro ACM (Ipiaú).  

A Atlantic Nickel defen-
de a colaboração, que se faz
também por meio da solidari-
edade, como uma das formas
de minimizar os efeitos seve-
ros da pandemia da Covid-19
sobre as famílias. A empresa
também segue na defesa da

Atlantic Nickel mantém apoio a comunidades

no enfrentamento à pandemia da Covid-19  

Neste mês de março, a empresa finalizou a entrega de 1.050 testes rápidos a
prefeituras e 400 cestas básicas a instituições sociais da região de Itagibá e Ipia

Por Rafaela Ribeiro

colaboração através
de condutas individuais
responsáveis em nome da pre-
venção do contágio. É preciso
permanecer em isolamento
social, adotar o distanciamen-
to sempre que precisar sair de
casa, e não abrir mão da más-
cara e limpeza constante das
mãos, seja com álcool em gel
ou água e sabão.  

Cheguei, Chequei 
Neste momento de

agravamento da pandemia da
Covid-19 em nosso país e no
nosso estado, a Atlantic
Nickel, também reforçou a
comunicação preventiva sobre
a doença através do
projeto Cheguei, Chequei, pla-
taforma virtual desenvolvida
pela empresa para oferecer
orientações de prevenção e
informações úteis para conter
o avanço do coronavírus nas
comunidades. Já são mais
de 1,2 mil acessos à platafor-

ma, que tem como objetivo
principal manter o estado de
alerta no combate a essa do-
ença. Acesse
chegueichequei.com.br de for-
ma totalmente gratuita. 

Sobre a Atlantic Nickel   
Controlada pelo

grupo Appian Capital Brazil e
única empresa produtora de
níquel sulfetado no país,
a Atlantic Nickel completou,
no dia 15 de outubro de 2020,
um ano de operação/ em Ita-
gibá, interior da Bahia, onde
vem atuando na extração do
minério fundamental para a
fabricação de baterias de veí-
culos elétricos. São mais de
1.700 empregos diretos gera-
dos pelo negócio e R$ 151 mi-
lhões injetados em compras e
contratos com fornecedores
da Bahia de 2018 a 2020. 

A projeção da compa-
nhia é dobrar a capacidade
produtiva, com o início da

operação subterrânea na
Mina Santa Rita, prevista para
2028, o que vai elevar o tem-
po de vida útil da mina de oito
para 34 anos (8 anos de mina
a céu aberto + 26 anos de mina
subterrânea). De acordo com
a Avaliação Econômica Preli-
minar, cerca de US$ 355 mi-
lhões devem ser investidos
nos primeiros cinco anos des-
ta nova fase.    

Para além disso,
a Atlantic Nickel já comemora
a recente descoberta de um
novo depósito com potencial
significativo de recursos de
níquel a apenas 26km de dis-
tância, e no mesmo cinturão
geológico, de onde já funcio-
na a Mina Santa Rita. A pro-
ximidade desta nova área com
a infraestrutura em operação,
somada à viabilidade de inte-
gração logística, apontam
para o sucesso dos estudos de
expansão.

Governo do Estado
inaugura Laboratório de
Classificação Sensorial de
Café no Sudoeste baiano

Secom/Ba

A Cooperativa dos Cafeiculto-
res de Barra do Choça e Re-
gião (Cooperbac) passou a
contar, desde o último dia 25
de março, com o Laboratório
de Classificação Sensorial de
Café, em sua agroindústria de
beneficiamento, localizada no
município de Barra do Choça.
A solenidade de inauguração
aconteceu de forma virtual
pela plataforma digital Goo-
gle Meet.

A construção do laborató-
rio integra um conjunto de
intervenções do Governo do
Estado da Bahia, por meio do
projeto Bahia Produtiva, da
Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional
(CAR), empresa pública vin-
culada à Secretaria de Desen-
volvimento Rural (SDR). No
total, estão sendo aplicados
na Cooperbac recursos da or-
dem de R$ 4,4 milhões, em
ações para a melhoria de todo
o processo produtivo e escoa-
mento da produção. 

O ato virtual contará com
as presenças do secretário de

Desenvolvimento Rural
(SDR), Josias Gomes, do
chefe de Gabinete da SDR,
Jeandro Ribeiro, do dire-
tor-presidente da CAR,
Wilson Dias, do prefeito de
Barra do Choça, Oberdan
Rocha, do secretário muni-
cipal Cresio Lima, além de
Regina Dantas e Vanderlei,
da União das Cooperativas
da Agricultura Familiar e
Economia Solidária (Uni-
cafes-Bahia) e da presiden-
te da Cooperbac, Joahra
Oliveira.

A Cooperbac trabalha
com a produção e comerci-
alização de grãos crus e tor-
rados e café a vácuo. Pos-
sui quatro marcas de café,
desde uma mais popular, o
Tia Rege, até o Premium,
um café gourmet para con-
sumidores mais exigentes.
Em fase inicial, uma marca
de café orgânico, sem qual-
quer aditivo químico, já
está entrando no mercado.

A Cooperbac trabalha com a produção e comerciali-
zação de grãos crus e torrados e café a vácuo

Com a agenda de shows no
Brasil modificada devido ao
novo coronavírus, o público se
volta para as apresentações na
internet. Em tempos de pande-
mia, o show “Sapoti” leva uma
homenagem de Márcia Short a
Ângela Maria, dona de uma
das maiores vozes da MPB e
expoente da Era do Rádio, no
dia 4 de abril, às 17h, no canal
da cantora no YouTube.

“Sapoti” traz a cantora
Márcia Short, pioneira da axé
music, ao palco com releituras
de canções de Ângela Maria.
Voltado ao público acima de
60 anos, o show resgata clás-
sicos do repertório de Sapoti,
apelido da cantora homenage-
ada, eleita Rainha do Rádio em
1954. “Além de ser um presen-
te para os mais velhos, é tam-
bém uma forma de trazer esse
repertório e a memória desta
grande cantora e intérprete
para a nova geração”, pontua
Márcia.

O projeto original, que es-
treou em 2013 com direção ar-

tística de Andrezão Simões e
direção musical de Gerson Sil-
va, recebeu a bênção de Ânge-
la Maria e já contou com par-
ticipação de outras artistas,
como Ivete Sangalo e Marga-
reth Menezes. Gerson Silva as-
sume a direção musical, na
adaptação para live, e Gil Al-
ves é responsável pela direção
artística da proposta de Andre-
zão Simões.

“Sapoti” faz reverências à
voz inigualável da música po-
pular brasileira e leva um pou-
co de afeto àqueles que aderi-
ram primeiro ao isolamento.
“Vamos levar conforto, alegria
e boa música em uma apresen-
tação especial”, garante Márcia
Short.

Com mais de 30 anos de
carreira, Márcia Short possui
uma trajetória musical reco-
nhecida e reverenciada pelo
público. Voz versátil da músi-
ca brasileira, a intérprete pas-
seia por diversos estilos musi-
cais. Entoa do samba-reggae
ao MPB, passando pelo axé. 

A cantora já conquistou pú-
blicos no Brasil e no mundo e
deposita no projeto “Sapoti”,
que nasceu de uma lembrança
afetiva por ter crescido ouvin-
do a mãe cantar Ângela Maria,
carinho especial por conside-
rá-lo um presente para sua
mãe, amiga e parceira.

O projeto tem apoio finan-
ceiro do Estado da Bahia atra-
vés da Secretaria de Cultura e
da Fundação Cultural do Esta-
do da Bahia (Programa Aldir
Blanc Bahia) via Lei Aldir
Blanc, direcionada pela Secre-
taria Especial da Cultura do
Ministério do Turismo, Gover-
no Federal.

Por  Helder Azevedo

Ângela Maria será homenageada
por Márcia Short no show ‘Sapoti’

A cantora Márcia Short



Edição de Março de 2021 - Página 5O CandeeiroPublicidade

O Braseiro
A Melhor Comida a Quilo da Região

Rua Treze de Maio, 1º Andar
Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Bahia

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos

#Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE

Uma ação que mobilizou em-
presários e voluntários da co-
munidade promoveu, na quar-
ta-feira (10), a limpeza da Prai-
nha, no distrito de Caboto, em
Candeias. O grupo recolheu de-
zenas de sacos de lixo e colocou
no local sinalização e coletores,
para que os resíduos não sejam
deixados na areia ou jogados no
mar. A iniciativa teve o apoio da
Secretaria de Turismo do Esta-
do (Setur-BA), em parceria com
a gestão municipal.

“A Prainha está localizada
numa região agradável da Baía
de Todos-os-Santos, nas proxi-
midades do Museu Wanderley
Pinho, que estamos requalifi-
cando, junto com o seu atraca-
douro, com as obras do Prode-
tur, e é importante que todos se
conscientizem para mantê-la
sempre limpa, depositando o
lixo nos locais indicados”, afir-
mou o secretário estadual do
Turismo, Fausto Franco.

A ação foi articulada depois
que o empresário Hugo Leonar-
do, da Barco Show Eventos –
empresa voltada para o desen-
volvimento do setor náutico na
Bahia –, esteve no local e cons-
tatou o grande volume de sujei-
ra. “Percebi que este lixo pode-

ria ser levado para a Baía de To-
dos-os-Santos com a chegada
da maré de março e entrei em
contato com empresários, com
o secretário Fausto Franco e
com a prefeitura local para fa-
zermos a campanha”, revelou.

A operação teve como slo-
gan “Praia linda é praia limpa”
e foi realizada seguindo os pro-
tocolos de prevenção contra a
Covid-19. Dividida em três zo-
nas, envolveu 16 pessoas e
transcorreu em duas etapas:
coleta e trabalho de conscienti-
zação. Além de recolher o lixo
da praia em sacos plásticos, os
participantes instalaram no lo-
cal duas lixeiras (outras serão
colocadas posteriormente) e
cinco placas pedindo aos fre-
quentadores para recolherem
os seus lixos.

Como desdobramento da
ação, a Secretaria de Meio Am-
biente de Candeias vai promo-
ver um trabalho de roçagem
(limpeza do matagal no entor-
no da praia) nesta sexta-feira
(12). “Estive antes no local e fiz
todo o levantamento para que
fosse feito também um plane-
jamento para a educação ambi-
ental”, disse o secretário Carlos
Ibiapina Jr. “Nesta sexta vamos

levar uma equipe nossa e da
Prefeitura para instalar tam-
bém coleta seletora de lixo e um
coletor de 5 metros cúbicos para
o armazenamento deste lixo”,
anunciou.

A Prainha está situada pró-
xima a uma zona industrial e
portuária e é um dos pontos tu-
rísticos mais badalados de Can-
deias. Com infraestrutura de
barracas, é conhecida também
como Prainha da Boca do Rio
ou Prainha de Aratu (fica nas
proximidades do porto de Ara-
tu e da Ilha de Maré). Na alta
estação, recebe muitos visitan-
tes que desembarcam de lan-
chas, jet skis e escunas.

Prodetur
A recuperação e restauração

do Museu do Recôncavo Wan-
derley Pinho, em Caboto, é a
única intervenção cultural das
13 previstas no Prodetur Naci-
onal Bahia, promovida pelo
Governo do Estado por meio da
Setur-BA. Tanto a área do mu-
seu, como o atracadouro que dá
acesso marítimo ao seu conjun-
to arquitetônico, estão ganhan-
do nova estrutura para receber
os visitantes, que podem chegar
por mar ou por terra.

Além de espaço museal, o
complexo, situado na área do
histórico Engenho Freguesia,
abrigará restaurantes, lancho-
netes, minigalerias, minicon-
vention, praça, cerimonial e sa-
las multiuso, entre outros equi-
pamentos.

O parque tem área total de
26 mil metros quadrados e é
tombado pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan). Nas palavras
do historiador Chico Senna, o
local “agrega monumentos ar-
quitetônicos preciosíssimos e
também o meio ambiente, num
cenário completo e fantástico”.

Ação ambiental promove
limpeza da Prainha, em Caboto

Mais de uma tonelada e meia de residos foi tirada da
prainha, uma das atrações turísticas de Candeias

Deputado Angelo Almeida
pede recuperação da
BA-233, no trecho entre
Biritinga e Serrinha

Dep.  Angelo Almeida

O deputado estadual Angelo
Almeida solicitou ao governa-
dor Rui Costa, por meio de in-
dicação apresentada à Assem-
bleia Legislativa da Bahia
(ALBA), recuperação da pavi-
mentação asfáltica da BA-233,
no trecho que liga a cidade de
Biritinga ao entroncamento
da BR-116, em Serrinha.

A obra vai beneficiar dire-
tamente mais de 100 mil mo-
radores das duas cidades do
Território do Sisal. Com mais
de 80 mil habitantes, Serrinha
é a 23ª maior cidade da Bahia,
polo territorial, onde estão
instalados diversos núcleos
dos órgãos estaduais na re-
gião.

De acordo com o parla-
mentar, a indicação é extre-
mamente necessária já que a
estrada é a principal via de
acesso a Biritinga e, portanto,
indispensável para o desen-
volvimento da cidade. O mu-
nicípio, com 15 mil habitantes,

Por Angela Nitsumi

Com agravamento da
pandemia, governadores
reiteram intenção de pacto

Governadores de vários es-
tados apresentaram no últi-
mo dia 10 de março, a pro-
posta do Pacto Nacional pela
Vida e pela Saúde. No docu-
mento, os signatários lem-
braram a reunião do último
dia 12, na qual os governa-
dores debateram com os pre-
sidentes do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), e da
Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), a proposta de uma am-
pla pactuação dos três Pode-
res e das três esferas da Fe-
deração, visando ao reforço
da luta contra a pandemia do
coronavírus.

“Reafirmamos tal propo-
sição, que se tornou ainda
mais emergencial pelo agra-
vamento da situação sanitá-
ria, com terríveis perdas de
vidas, além de danos econô-
micos e sociais. O coronaví-
rus é hoje o maior adversá-

rio da nossa nação”, ressal-
taram no texto os governa-
dores.

Sob a justificativa de “evi-
tar o total colapso dos siste-
mas hospitalares em todo o
Brasil e melhorar o combate
à pandemia”, os governado-
res reiteram o compromisso
quanto a um pacto e apon-
tam três pontos essenciais:
expansão da vacinação, com
pluralidade de fornecedores,
mais compras e busca de so-
lidariedade internacional,
com todas as aquisições dis-
tribuídas segundo o marco
legal do Plano Nacional de
Imunização.

Os governadores também
pedem apoio a medidas pre-
ventivas, essenciais para
conter o vírus, e relatam li-
mites objetivos à expansão
de leitos hospitalares, tendo
em vista a escassez de insu-

mos e de recursos humanos.
“Medidas como o uso de
máscaras e desestímulo a
aglomerações têm sido usa-
das com sucesso na imensa
maioria dos países, de todos
os continentes”, destaca um
trecho da carta.

Por fim, o grupo pede
apoio aos estados para ma-
nutenção e ampliação do
número de leitos hospitala-
res, quando isso for possível.
Os governadores propõem
ainda a integração de todos
os sistemas hospitalares, a
fim de usar ao máximo as
disponibilidades existentes,
“a partir de planejamento e
análise diária de cenários em
cada unidade federada”.

Pela proposta, o Pacto
Nacional pela Vida e pela
Saúde será dirigido por um
comitê gestor, com a parti-
cipação de representantes
dos três Poderes e de todos
os níveis da Federação e terá
assessoria de uma comissão
de especialistas.

“Estamos unidos pela
vida e pela saúde”, destaca-
ram os governadores do Ma-
ranhão, Pará, Espírito San-
to, Ceará, Tocantins, de São
Paulo, Pernambuco, Alago-
as, Sergipe, do Rio Grande
do Sul, Piauí, Rio Grande do
Norte, da Bahia, Paraíba, de
Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás, do Acre, de
Minas Gerais, do Distrito
Federal e de Roraima.

O governador Rui Costa é um dos entusiastas da
proposta do Pacto Nacional pela vida e pela saúde
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Fonte: Agência Brasil

Instituto Mosaic abre inscrições para
terceira edição do Edital da Água

Neste ano, o programa ampliará o número de projetos
apoiados e área de abrangência, incentivando projetos

em soluções de água localmente

No Dia Mundial da Água, 22
de março, o Instituto Mosaic,
entidade social mantida pela
Mosaic Fertilizantes, uma das
maiores produtoras globais
de fosfatados e potássio com-
binados, por meio do Institu-
to Mosaic, abriu as inscrições
para a terceira edição do Edi-
tal da Água, que vai benefici-
ar projetos com até R$ 45 mil
cada um, para desenvolvi-
mento de suas atividades.

Neste ano, serão seleci-
onadas 15 iniciativas, que po-
derão abranger 32 municípi-
os brasileiros, garantindo
maior alcance do edital, que
visa apoiar ações transforma-
doras da comunidade para

tem como principais ativida-
des econômicas a agricultura,
a pecuária e a exploração de
petróleo.

“Sem melhorias nas condi-
ções de trafegabilidade desta
rodovia, Biritinga fica pratica-
mente isolada e os prejuízos
são inúmeros. Além das difi-
culdades de escoamento da
produção e abastecimento da
cidade, os moradores ficam
sem acesso a diversos serviços
que não estão disponíveis na
localidade”, justificou.

valorizar e incentivar as prá-
ticas de gestão da água com
foco na disponibilização do
recurso com qualidade para as
gerações futuras.

Nós queremos incenti-
var as boas práticas de gestão
de nossos recursos hídricos,
mobilizando e investindo em
instituições que possuem ini-
ciativas ou ideias para serem
implementadas e auxiliar no
desenvolvimento socioeconô-
mico das comunidades”, co-
menta Paulo Eduardo Batista,
diretor de Performance Soci-
al da Mosaic Fertilizantes.

Podem participar do
Edital projetos de desenvolvi-
mento cientíûco, pesquisa e

teste de novas tecnologias
para a boa gestão da água,
bem como propostas que en-
gajem e beneûciem direta-
mente comunidades, como
iniciativas de recuperação de
nascentes, instalação de siste-
mas de coleta de águas pluvi-
ais, implantação de sistemas
tratamento e/ou reuso, limpe-
za e conservação de áreas pre-
servação permanente, entre
outros.

A primeira edição do
Edital da Água foi ganhadora
de duas categorias do Prêmio
Cases de Sucesso em Água e
Saneamento Ambiental 2019,
realizado pela Rede Brasil do
Pacto Global, da ONU, sendo
reconhecida nas modalidades
Ação Coletiva e Proteção e
Restauração de Ecossistemas.

Inscrições Edital da Água
Prazo: de 22 de março,

Dia Mundial da Água, até as
18h de 23 de abril

Cidades: Bahia (BA):
Barreiras | Candeias; Goiás
(GO): Anápolis | Catalão |
Ouvidor | Rio Verde; Mara-
nhão (MA): São Luis; Mato
Grosso (MT): Rondonópolis |
Sorriso; Mato Grosso do Sul
(MS): Campo Grande; Minas
Gerais (MG): Araxá | Alfenas
| Conquista | Delta | Patos de
Minas | Patrocínio | Sacra-
mento | Tapira | Uberaba; Pa-
raná (PR): Paranaguá; Santa
Catarina (SC): São Francisco
do Sul; São Paulo (SP): Cam-
pinas | Cajati | Cubatão | Pa-
riquera-açu | Registro Jacupi-
ranga | São Paulo; Sergipe
(SE): Barra dos Coqueiros |

Capela | General Maynard Ja-
paratuba | Rosário do Catete;
e Rio Grande do Sul (RS): Rio
Grande

Processo: preencher o
formulário de inscrição, a pla-
nilha de orçamento e crono-
grama do projeto, disponíveis
em www.mosaicco.com.br;
reunir os documentos obriga-
tórios e complementares; e
enviar a documentação ao DIS
(editalagua2021@idis.org.br),
efetivando a inscrição.

Sobre Mosaic Fertilizan-
tes

Com a missão de ajudar
o mundo a produzir os ali-
mentos de que precisa, a Mo-
saic atua da mina ao campo.
A empresa entrega cerca de
27,2 milhões de toneladas de
fertilizantes ao ano para 40
países, sendo uma das maio-
res produtoras globais de fos-
fatados e potássio combina-
dos. No Brasil, por meio da
Mosaic Fertilizantes, opera na
mineração, produção, impor-
tação, comercialização e dis-
tribuição de fertilizantes para
aplicação em diversas culturas
agrícolas, ingredientes para
nutrição animal e produtos
industriais. Presente em dez
estados brasileiros e no Para-
guai, a empresa promove
ações que visam transformar
a produtividade do campo, a
realidade dos locais onde atua
e a disponibilidade de alimen-
tos no mundo. Para mais in-
formações, visite
www.mosaicco.com.br. Siga-
nos no Facebook, Instagram e
LinkedIn.
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BARÃO EMPREENDIMENTOS

São mais de 40 anos de bons serviços

prestados no estado da Bahia

A Barão Empreendi-
mentos é um grupo de
empresas
administrado pelo
experiente empresário
Walfredo Barão
Melo Teixeira, que
atua em Candeias e em
toda região nos mais
diversos setores da
economia, sempre com
profissionalismo,
competência
e responsabilidade.
Está presente na

Construção Civil, no
setor de Terraplanagem,
no ramo de Hotelaria e
nalocação de máquinas
e equipamentos pesa-
dos.

Senadores alertam para efeitos da
pandemia na primeira infância

Durante a pandemia, mudanças abruptas na convi-
vência, rotina e situação financeira das famílias
repercutiram de forma negativa no desenvolvimento
infantil, diz a senadora Zenaide Maia
Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil

Sancionada em 8 de março de
2016, a Lei 13.257, de 2016,
também conhecida como
Marco Legal da Primeira In-
fância, completa cinco anos
em um cenário de crise sani-
tária que coloca ainda mais
em risco crianças e adolescen-
tes em estado de vulnerabili-
dade. Com os desafios impos-
tos pela covid-19, senadores
cobram atenção às políticas
públicas voltadas a essas pes-
soas e apontam caminhos
para proteção e investimento
que promovam o desenvolvi-
mento na primeira infância.

O objetivo da lei é fo-
mentar e assegurar políticas
públicas específicas para cri-
anças, desde a gestação até os
seis anos, criando uma série
de programas, iniciativas e
serviços voltados à promoção
do desenvolvimento integral
desse público.

Na avaliação da sena-
dora Zenaide Maia (Pros-RN),
o Marco Legal da Primeira In-
fância deu visibilidade para a
fase essencial ao desenvolvi-
mento da pessoa e promoveu
conquistas importantes como
ampliação da licença-paterni-
dade de 5 para 20 dias nas
empresas que aderirem ao
programa “Empresa Cidadã” e
a instituição de direitos e res-
ponsabilidades iguais entre
mães, pais e responsáveis. Por
outro lado, ela alertou para a
necessidade de “atitude polí-
tica” dos Poderes para que a
primeira infância possa ser

mais bem assistida na pande-
mia. Durante esse período,
mudanças abruptas na convi-
vência, rotina e situação fi-
nanceira das famílias repercu-
tiram de forma negativa no
desenvolvimento infantil.

— Quando nós defen-
demos um auxílio emergenci-
al capaz de atender as neces-
sidades nutricionais de uma
criança, estamos defendendo
a primeira infância. Quando
nós defendemos a aceleração
da vacinação, estamos defen-
dendo a família e também a
criança. Quando lutamos con-
tra a violência doméstica, es-
tamos também lutando pelo
direito das crianças crescerem
em um lar sem violência. Por-
tanto, as bandeiras que esta-
mos levantando nesse perío-
do de crise são bandeiras de
defesa da primeira infância —
defendeu.

Já o senador Paulo
Paim (PT-RS) lembra que foi
também em 2016 que ocorreu
a promulgação da Emenda 95,
limitando por 20 anos os gas-
tos públicos. Na sua avaliação,
a pandemia evidenciou a fra-
gilidade dos programas volta-
dos a essas pessoas que já vi-
nham ocupando menos espa-
ço no orçamento desde 2016.

— Os desafios são inú-
meros, principalmente na
conjuntura atual, de pande-
mia da covid-19 e de congela-
mento dos gastos sociais por
20 anos. É urgente o investi-
mento do governo em políti-

cas públicas para amenizar,
nesse primeiro momento, as
dificuldades da população
mais carente do Brasil — dis-
se em entrevista à Agência
Senado.

Entre as sugestões para
contornar as limitações orça-
mentárias ele defendeu maio-
res incentivos para que em-
presas e pessoas físicas contri-
buam mais com os Fundos de
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente.

— Um importante desa-
fio é implementar o que pro-
põe a lei, além de traçar alter-
nativas para aumentar o cus-
teio das políticas voltadas ao
público infanto-juvenil, ou
seja, aumentar a contribuição
da pessoa física ou jurídica aos
Fundos de Proteção à Criança
e ao Adolescente e com isso,
em contrapartida, aumenta-se
o valor que pode ser deduzido
no Imposto de Renda do con-
tribuinte.

Atualmente a legislação
permite que as empresas dire-
cionem até 1% do Imposto de
Renda devido aos Fundos de
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente e no caso de contri-
buintes pessoa física, esse per-
centual é de 6%.

Renda básica
Tramita no Congresso

Nacional uma série de proje-
tos que buscam aprimorar as
ações e programas de atenção
à primeira infância. Um deles
é o  PLP 213/2020, que esta-
belece uma renda mensal de
R$ 800 para famílias vulnerá-
veis com crianças de até seis
anos de idade. O texto deter-
mina que o valor será pago in-
tegralmente nos três primei-
ros anos de vida da criança e
com reduções progressivas de
R$ 100 nos anos subsequen-
tes, até a criança completar
sete anos. Conforme a maté-
ria, o programa será custeado
com medidas de tributação
sobre a elite econômica do
país.

Para a autora do proje-
to, senadora Eliziane Gama
(Ciddadania-MA), a atual es-
trutura de redistribuição de
renda do Estado brasileiro,
oferece pouca participação à
primeira infância no Orça-
mento federal. Ela argumen-
ta que a pobreza afeta “des-
proporcionalmente” as crian-

ças, uma vez que os primeiros
anos de vida são cruciais para
a formação do indivíduo.

“Permitir que essas cri-
anças possam ter nutrição
condizente com suas necessi-
dades, condições de habitação
e recreação adequadas e viver
em um ambiente de menor es-
tresse possibilitará que seu cé-
rebro se desenvolva. Esta eta-
pa da vida é crucial para o de-
senvolvimento tanto das habi-
lidades cognitivas quanto
emocionais, que fará com que
o aprendizado na escola seja
efetivo e que no futuro seja um
cidadão próspero e capaz de
contribuir para a sua socieda-
de”, diz a senadora na justifi-
cativa da matéria.

Aprimoramento
Outras mudanças são

sugeridas pelo PL 4.414/
2020. O texto, de autoria do
senador Fernando Bezerra
(MDB-PE), altera o Estatuto
da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069, de 1990) para agi-
lizar o acolhimento de crian-
ças e adolescentes órfãos ou
abandonados devido à pande-
mia de coronavírus. O autor
argumenta que
muitos abandonos vêm ocor-
rendo por falta de emprego de
pais e cuidadores, e também
devido às mortes em razão da
doença, o que tem deixado os
menores órfãos.

Outra matéria em tra-
mitação na Casa (PL 1.224/
2019)  garante prioridade às
crianças com deficiência em
idade escolar, especialmente
na primeira infância, no aces-
so a órteses, próteses e tecno-
logias assistivas. Para a auto-
ra do projeto, senadora Mara
Gabrilli (PSDB-SP), a medida
dará mais “efetividade à legis-
lação educacional”. Ela ressal-
ta dispositivo da Constituição
que estabelece como um dos
princípios do ensino a igual-
dade de condições para o aces-
so à escola, e que garante a
educação como um direito de
todos e dever do Estado e da
família.
“Concedida essa prioridade,
mais crianças terão acesso
mais célere a próteses, órteses
e outras tecnologias assistivas,
e não mais se afastarão das
escolas”, afirmou no texto do
projeto.

Fonte: Agência Senado

Equipe da SMTT de Candeias
intensifica fiscalizações nos
transportes alternativos
As equipes da Secretaria de
Trânsito e Transportes – SMTT,
estão realizando as ações de fis-
calização dos transportes alter-
nativos no terminal rodoviário.
As abordagens acontecem com
auxílio da Guarda Municipal,
para evitar as aglomerações nos
veículos e, consequentemente,
contaminação por coronavírus.
De acordo a SMTT, a capacida-
de de passageiros permitida por
veículo deve ser somente a de
passageiros sentados.

Desde o início do fortaleci-
mento das medidas restritivas,
na segunda-feira (1/3) os fiscais
da Prefeitura de Candeias tam-
bém mapeiam os locais públi-
cos onde há formação de filas
como lotéricas e bancos, orien-
tando as pessoas a manterem o
distanciamento social tanto nos
espaços abertos quanto nos fe-
chados.

A SMTT informou que, nos
últimos dias, recebeu denúnci-
as de que alguns veículos do
transporte alternativo estavam
transitando dentro da cidade
com superlotação, desrespei-
tando as condições permitidas
para rodar em período de pan-

O ojetivo da fiscalização
é evitar a super lotação
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Deputada Fabíola solicita Programa
Universidade Para Todos em Central

A deputada estadual Fabíola
Mansur solicitou ao governador
Rui Costa, através de indicação
protocolada na Assembleia Le-
gislativa da Bahia (ALBA), que
seja assegurado o Programa
Universidade Para Todos no
Município de Central. Presiden-
te da Comissão de Educação da
Alba, a parlamentar destaca que
a iniciativa tem o intuito de fa-
cilitar e viabilizar o ensino su-
perior no município. 

“É preciso compreender que
a educação figura como um pro-

cesso de suma importância para
construção de qualquer cida-
dão. Para isso temos que forta-
lecer políticas de acesso à edu-
cação superior direcionada a
estudantes concluintes e egres-
sos do ensino médio da rede
pública estadual. Esse é mais
um pleito do município que
nosso mandato apoia”, exalta
Fabíola.

O programa Universidade
Para Todos, além de aulas re-
gulares, promove projetos com-
plementares como seminários,
oficinas, simulados e orientação
profissional. Também oferece
material didático, fardamento e
isenção da taxa de inscrição em
processo seletivo das universi-
dades estaduais aos alunos que
apresentarem frequência igual
ou superior a 75% das aulas mi-
nistradas.

Deputado Angelo Almeida pede
implantação de sistema de
revezamento de servidores nos
órgãos do Estado

O deputado estadual Angelo
Almeida, por meio de indica-
ção apresentada à Assembleia
Legislativa da Bahia (ALBA),
solicitou ao governador Rui
Costa a implantação de siste-
ma de revezamento de servi-
dores, garantindo a redução
de 50% do efetivo nas reparti-
ções públicas. Esta seria uma
maneira de reforçar as medi-
das de prevenção à Covid-19 e
combate à pandemia causada
pelo coronavírus.

Segundo dados da Secreta-
ria de Administração (Saeb),
atualmente são cerca de 150
mil servidores ativos. De acor-
do com a proposta, nos dias
em que não estiverem traba-
lhando presencialmente, os
servidores realizarão suas ati-
vidades em regime de teletra-
balho (home office), garantin-
do assim a continuidade na
prestação do serviço público.

Diante do agravamento da
situação da Covid-19 na Bahia,
assim como em todo o país, e
da baixa perspectiva de vaci-
nação total da população ain-
da em 2021, o parlamentar
afirma que a única maneira de
tentar conter a transmissão do
vírus é reduzir ao máximo o
convívio social, dessa forma
sendo imprescindível manter
em casa servidores que pos-
sam exercer suas funções de

forma remota. Angelo ressal-
ta que, além de uma menor
circulação no ambiente de tra-
balho, o rodízio impactará
também na diminuição do uso
de transporte público.

“Assim, acreditamos que
estaremos contribuindo para
reduzir os impactos provoca-
dos pela aceleração recente do
número de pacientes, deman-
dando por leitos de enferma-
rias e UTIs em nosso estado, e
ao mesmo tempo preservando
a saúde e a vida do nosso ser-
vidor e de seus familiares”,
justificou.

Angelo Almeida é presi-
dente da Comissão Especial
para Avaliação dos Impactos
da Pandemia da Covid-19 da
ALBA e representante da
Bahia na Comissão Nacional
de Acompanhamento da Vaci-
nação da União Nacional dos
Legisladores e Legislativos
Estaduais (Unale).

Deputado Angelo Almeia

Deputada Fabíola Mansur

demia. O secretário Emerson
Nino disse que as abordagens
são pontuais em alguns veícu-
los. “A fiscalização acontece
onde realmente encontramos
veículos com lotação acima do
permitido”, explicou.

A secretaria informou, den-
tre outras medidas, as determi-
nações aos transportes alterna-
tivos:

A rota está com os horários
normais autorizados para evitar
a superlotação;

Os veículos de outros muni-
cípios estão proibidos de fazer
desembarques no terminal ro-
doviário;

Os responsáveis pelos trans-
portes devem oferecer álcool
em gel para os passageiros já na
entrada.

Por Juliana Wândega
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Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região
LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS

PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

TUBOS & CONEXÕES
FERRAMENTAS EM GERAL

  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-7168 - Candeias-Bahia

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais
Molas para Carretas e Vans

 Ar Condicionado Travas Elétricas
Motores e Bombas

Mangueiras Hidráulicas
Alinhamento de Balanceamento

CONSULTÓRIO

ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

  Convênio

PETROBRAS

Ortodontia & Implantes

Rua do Cajueiro, 121 - Centro
Fone: (71) 3601-1863 -Candeias-Bahia

Rua Teixeira de Freitas Esquina com a Rio deJaneiro
Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Bahia

Centro LGBT da Bahia lança campanha
para garantir direito ao nome social

O Centro de Promoção e De-
fesa dos Direitos da População
LGBT da Bahia (CPDD-LGBT)
lançou no último dia 5 de mar-
ço, uma campanha intitulada:
“Me chame pelo meu nome:
Nome social é direito garanti-
do”. A ação tem como objeti-
vo sensibilizar a sociedade
acerca da importância da ga-

rantia de cada um ser chama-
do pelo nome escolhido.

O CPDD-LGBT, órgão da
Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento
Social da Bahia (SJDHDS),
tem recebido muitas deman-
das para a troca do nome so-
cial em decorrência, principal-
mente, do preconceito e trans-

fobia sofridos pelas pessoas
transexuais que ainda não
possuem nos seus documen-
tos o nome social, expondo
essas pessoas a situações dis-
criminatórias em diversas si-
tuações, a exemplo de atendi-
mento em hospitais e serviços
públicos. Apenas no mês de
fevereiro, em parceria com a
Defensoria Pública, o CPDD-
LGBT atendeu e encaminhou
mais de 40 pessoas para efe-
tuar a mudança de nome.

A campanha contará com
publicações de peças publici-
tárias nas redes sociais, além
de debates com advogados
para informar sobre os proce-
dimentos legais e passo a pas-
so para mudança do nome nos
documentos.

Para Tailon Alessandro,
homem trans, 23 anos e mo-
delo da campanha, a mudan-
ça nos seus documentos, além
de ter sido uma conquista, é
motivo de alívio e orgulho, por
constar em seus documentos
o nome escolhido por ele. “Es-
tou muito feliz e seguro, pois
passei por muitos constrangi-
mentos pela falta do docu-
mento com meu nome. Era
doloroso chegar aos lugares e
ser chamado pelo meu nome
civil. Hoje, eu sou Tailon. Isso
me deixa muito feliz e certo de
que não irei sofrer nenhum

ato de transfobia por esse
motivo”, celebra.

De acordo com Renildo
Barbosa, coordenador do Cen-
tro e integrante da Instituição
Beneficente Conceição Mace-
do (IBCM), responsável pela
gestão do CPDD-LGBT, essa
mudança é fundamental e ur-
gente, pois é um direito da
população trans que precisa
ser garantido. “Não é apenas
a troca do nome, é muito além,
é a conquista da liberdade da
transfobia, a autoestima e,
principalmente, um direito
garantido. Vamos fortalecer
ainda mais a nossa rede para
atender e fazer esse processo
com o maior número possível
de pessoas que buscam nossa
equipe técnica. Vamos mudar
essa realidade”, afirma Barbo-
sa.

A campanha conta tam-
bém com o apoio de mídia do
Dois Terços, veículo de notí-
cias LGBTQIA+ que há onze
anos luta e visibiliza pautas da
comunidade na Bahia e no
Brasil.

O CPDD-LGBT tem What-
sApp exclusivo para atendi-
mento, triagem e encaminha-
mento para o corpo técnico,
por meio do número (71) 9
9606-5505, das 8h às 17h, de
segunda à sexta-feira.

Tailon Alessandro, homem trans, 23 anos e
modelo da campanha / Foto: Genilson Coutinho

Por Helder Azevedo

Prefeitura de Candeias
e Samu Metropolitano
preparam protocolo de
infarto para resguardar
vida de pacientes

O prefeito de Candeias, Dr.
Pitágoras, e o secretário de
Saúde, Marcelo Cerqueira, es-
tiveram reunidos na última
sexta-feira (28/2), com a equi-
pe da SAMU Metropolitano,
com objetivo de formalizar um
Protocolo de Infarto Agudo do
Miocárdio (PIAM), para paci-
entes que sofrem de infarto
grave.

De acordo com os profissi-
onais, haverá uma equipe de
cardiologistas e médicos in-
ternos disponíveis - remota-
mente - 24h, para dar suporte
a equipe de emergência da
saúde de Candeias. O pacien-
te com diagnóstico de infarto
de supra ou infra de ST será

avaliado e sendo necessário,
realizar o uso de tromboem-
bolítico específico, garantindo
a sobrevida do paciente até a
transferência para um hospi-
tal de referência.

A medicação que será uti-
lizada já foi adquirida pelo
município, inclusive, se trata
de uma medicação de alto cus-
to. De acordo com o mercado,
uma ampola do medicamento
pode chegar a R$ 8 mil reais.
Nos dias 10 e 15 deste mês já
iniciarão os treinamentos
para os profissionais de saú-
de do município estejam ap-
tos a utilizar o PIAM.

Como funciona o fluxo:
- O paciente dá entrada na

unidade de emergência com
dor torácica típica ou atípica,
dor epigástrica (no estômago),
e ou tenha cormobidades;

-Será realizado um eletro-
cardiograma (ECG), se diag-
nosticado pela equipe médica,
será feita a reperfusão cardía-
ca através do tromboembolí-
tico.

- Estabilizado o paciente
será referenciado para uma
unidade de internação cardí-
aca e posteriormente acompa-
nhando pelo cardiologista no
município.

O prefeito Pitagoras
Ibiapina se reuniu com a
equipe do SAMU

Aprovado empréstimo de R$ 500
milhões para ampliar acesso a coleta
e tratamento de esgoto na Bahia

A Assembleia Legislativa da
Bahia aprovou, no último dia
9 de março, o projeto de lei
que autoriza a Empresa Baia-
na de Águas e Saneamento
(Embasa) tomar empréstimo
de R$ 500 milhões do Banco
do Brasil, para realização de
obras de esgotamento sanitá-
rio em municípios baianos. A
captação desse recurso pela
empresa foi possível graças
aos excelentes indicadores de
eficiência empresarial, evi-
denciados por sua margem de
geração de caixa (magem Ebi-
tda) e crescimento da receita
operacional líquida, que de-
monstram sua solidez finan-
ceira e crescente capacidade
de pagamento.

A Embasa, desde 2007,
vem realizando investimentos
para ampliar o acesso aos ser-

viços de água e esgoto em sua
área de atuação na Bahia que
já somam R$ 6,1 bilhões, sen-
do que a média anual de inves-
timentos gira em torno de R$
500 milhões, entre recursos
próprios e financiados. A meta
da empresa para 2021 é ir
além, pois pretende investir
R$ 1 bilhão na implantação e

ampliação de sistemas de
abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, de for-
ma a buscar atingir as metas
de atendimento do novo mar-
co regulatório do saneamento
básico, vigente desde julho do
ano passado, que determina
índice de cobertura de 90%
para o serviço de coleta e tra-

tamento de esgoto e de 99%
para o serviço de abasteci-
mento de água tratada até
2033.

Os R$ 500 milhões toma-
dos junto ao Banco do Brasil
integra a estratégia de capta-
ção de recursos da empresa
para os próximos cinco anos
(2021-2025) e será aplicado
na implantação de sistema de
esgotamento sanitário (SES)
nos municípios de Serrinha,
Barra do Choça, Capim Gros-
so, Riachão do Jacuípe, Ruy
Barbosa, Amargosa e Concei-
ção do Coité e na ampliação do
SES de Jequié. Organizações
de fomento ao desenvolvi-
mento econômico e social e
parcerias com o setor privado
também integram a estratégia
de captação de recursos da
Embasa.

Capitação de água / foto e fonte: Embasa
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo
orgulha-se por ser uma das empresas mais
conceituadas no segmento de transporte na
Bahia, oferecendo serviços de transportes com
qualidade, conforto, segurança e respeito aos
nossos clientes.
Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e
Turismo atendem diversos setores, tais como:
Traslados aeroporto – hotéis; Transfers in/out
– agência de viagens; Transporte de
passageiros em turismo e excursões; Feiras e
congressos; Indústria e fábricas; Instituições de
ensino; Transporte executivo; Passeios
programados; Motoristas treinados. Conforto,
segurança, pontualidade e higiene são
componentes da garantia para atingir a nossa
meta, que é a sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros, a
ATT – Atlântico Transportes e Turismo oferece
aos seus clientes e usuários sempre o que há de
mais moderno  e seguro no setor, inovando
responsavelmente, com segurança e com alta
qualidade, que nos diferenciam e garantem a
confiança e o bem estar de nossos clientes,
fazendo da ATT – Atlântico Transportes e
Turismo uma das empresas mais conceituadas
no segmento de transporte do Estado.

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo
ainda oferece um serviço exclusivo

 para as indústrias  do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Rod. BA 522 - KM 06 - Fones:(71) 3602-1379 / 3116 - Candeias-Bahia

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes
Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus

Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

Câmara de Vereadores de São Francisco do
Conde abre os trabalhos Legislativos de 2021

O presidente Luiz Carlos dantas  usou a Tribuna da Câmara para fazer o discurso
de saudação aos colegas vereadores que compõem o atual Legislativo Municipal

Na manhã do último dia 23
de fevereiro, ocorreu na Câ-
mara Municipal de São
Francisco do Conde, a pri-
meira sessão ordinária do
primeiro período de 2021. A
sessão contou com a presen-
ça de doze vereadores, es-
tando ausente apenas o ve-
reador Antônio Santos Lo-
pes (Pantera).

Como é o costume, a ses-
são iniciou com a leitura da
ata da sessão ordinária an-
terior e logo foi aprovada por
unanimidade, em seguida,
foram lidas também as ma-
térias para o expediente do
dia.

O Presidente Luís Carlos
Dantas (Me abrace) conce-
deu o limite de cinco minu-
tos para que cada vereador
(a) realizasse seu discurso,
no qual foram abordados te-
mas como: o controle e de-
safio do enfrentamento a
Covid-19, pagamento do
programa Bolsa Universitá-
ria e os desafios a serem en-

frentados para atender as
demandas do município. Os
profissionais de saúde foram
parabenizados pela conduta

durante o contexto pandê-
mico.

Dentre os principais as-
suntos da ordem do dia,

houve abordagens sobre: o
décimo terceiro do Progra-
ma de Acolhimento Social
(PAS); a criação de Hospital

Veterinário Municipal; cria-
ção de Centro de Atendi-
mento de Pacientes sequela-
dos de Covid-19; pavimenta-
ção e esgoto; criação de gi-
násio poliesportivo; constru-
ção de creche; criação de la-
boratório municipal; forma-
ção de equipe para UTI (Uni-
dade de terapia intensiva)
móvel e construção de Casa
de Farinha no Monte Recôn-
cavo.

Assuntos como preven-
ção de violência contra a
mulher; instalação de unida-
de de corpo de bombeiros
civil; criação de campo de
futebol; criação de quadra
poliesportiva; prioridade da
vacinação dos trabalhadores
e assistentes sociais, tam-
bém estiveram presentes.

Por fim, o Presidente da
casa realizou o pronuncia-
mento agradecendo a pre-
sença de todos e aos mil qui-
nhentos e cinquenta e cinco
mil votos recebidos dos seus
eleitores na última eleição.

Academia de Letras de São Francisco
do Conde elege nova Diretoria

A Academia de Letras e Artes
de São Francisco do Conde –

Texto e Foto:

Ascom/CMSFC

Declarou também sobre a
importância dos cuidados
com a vida nesse período de
pandemia. Desejou sucesso
e otimismo aos edis durante
o mandato, destacando que
essa “foi uma eleição dife-
rente”. Mencionou ainda
que “a disputa ficou para
traz, agora é hora de se unir
em prol do patrimônio mai-
or, do bem maior, a popula-
ção que nos outorgou o di-
reito de estar aqui legislan-
do em prol deles, que é o po-
der que emana do povo, que
é constitucional e não pode-
mos fugir desse papel, de
honrar o nome da popula-
ção”, finalizando assim en-
cerrada a sessão.

Esta sessão foi transmiti-
da pelas redes sociais e a co-
munidade mais uma não es-
teve presente no plenário,
atendendo aos protocolos da
OMS (Organização Mundial
de Saúde).

ALASFCON, realizou na últi-
ma quarta-feira, dia 24 de fe-
vereiro, a eleição da nova Di-
retoria e Conselho Fiscal para
o Triênio 2021 a 2024. A as-
sembleia realizada de forma
Virtual, foi bastante prestigi-
ada e contou com a presença
de 75% dos seus membros
Efetivos, que tem direito a
voto, além dos membros ho-
norários.

A chapa foi eleita por una-
nimidade e ficou assim defini-
da: Presidente, o Poeta e es-
critor Jotta Fonseca; Vice-

Presidente, o radialista Atila
Santana; Secretária, a profes-
sora e escritora Ana Clara Fer-
reira; Tesoureiros, a artesã Ze-
nilda e o Professor João Gual-
beto.

Além da Diretoria Execu-
tiva, também foi eleito o Con-
selho Fiscal formado pela Pro-
fessora Alva Célia, o músico
Milton Primo e o Artista Plás-
tico Antônio Carlos kauê.

Robert Alexandre, secretá-
rio de Cultura de São Francis-
co do Conde e também mem-
bro da academia, participou

da eleição e desejou boa sorte
à Diretoria eleita.

A Academia de Letras es-
tará no próximo mês comple-
tando 10 anos de fundada, e é
uma entidade formada por
professores, escritores e artis-
tas,  eleitos com muito crité-
rio dentre os pensadores da
sociedade franciscana, que
tem uma atuação efetiva na
produção cultural e na forma-
ção de opinião.

Para Jotta Fonseca, novo
presidente ALASFCON, o mu-
nicípio ainda carece de entida-

des organizadas para discutir
o seu desenvolvimento. “São
Francisco do Conde é berço
cultural do recôncavo, com
um acervo inclusive humano
de valor inestimável que pre-
cisa ser preservado e ter  visi-
bilidade”, pontuou Jotta, que
informou a data da Posse da
nova Diretoria, prevista para
31 de março, dia do aniversá-

rio de Mario Augusto Teixei-
ra de Freitas, franciscano ilus-
tre, fundador do IBGE e pa-
trono da Academia.

Nós do Jornal O Candeei-
ro, também rendemos nossas
homenagens aos eleitos e em
particular ao seu Presidente
Jotta Fonseca que é nosso co-
lunista e faz parte da história
desse periódico.

A asembleia que elegeu a nova diretoria foi virtual

O acadêmico Jotta Fon-
seca é o novo presidente


